ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL AGNITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.6
Privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2013
Consiliul Local al orasului Agnita , intrunit in sedinta de indata din data de
12.01.2013,
Analizand raportul biroului de venituri si cheltuieli nr.7.012/11.01.2013 din
cadrul Primariei Agnita prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale
ale orasului Agnita pe anul 2013, tinand cont de HG nr.1309/27.12.2012 care
prevede indexarea nivelurilor impozabile,a impozitelor si taxelor locale si a altor
taxe asimilate acestora si de prevederile OG nr.1/09.01.2013 privind reglementarea
unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, precum si
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Agnita,
In temeiul art.36 alin.(2) litera ‘b’si (4) litera ”c “ din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale modificata , Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale , art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal prin care se
stabileste atributia consiliului local de stabilire a impozitelor si taxelor locale ,
articolele 247 – 296 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal care prevad modul
de stabilire si gestionare a impozitelor si taxelor locale, ale HG nr.1.309/2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora precum si amenzile aplicate incepand cu anul 2013 si OG
nr.1/09.01.2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
impozitelor si taxelor locale,
In temeiul art.45 ali.(1)si art.115alin.(1) litera “b” din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2013 prin
aplicarea indexarilor prevazute in HG nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora
precum si amenzile aplicate incepand cu anul 2013 conform anexei nr.1.

Art.2. Se stabilesc taxaele si tarifele aplicabile in anul 2013 pentru
activitatea culturala si sportiva, conform anexei nr.2.
Art.3. Se stabilesc taxele aplicabile in anul 2013 pentru piata de
alimente, produse industriale si targ, conform anexei nr.3.
Art.4.Se stabilesc taxele aplicabile in anul 2013 de catre serviciul public de
gospodarie comunala, conform anexei nr.4.
Art.5. Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie 2013 a impozitului
pe cladiri,a impozitului/taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport
datorate pe intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice se acorda o
bonificatie de 10 %.

Art.6 Cota de impozitare pentru cladirile detinute de persoanele juridice,
conform art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 1,5 , iar
pentru cladirile nereevaluate in ultimii trei ani anteriori anului de referinta cota
prevazuta la art.253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de
10,0% si care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta cota este de 30,0 %.
Art.7 Conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal impozitele
pe cladiri la persoane juridice se maresc in procent de 16.05%.
Art.8 Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta de art.270
alin.(4) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 3,00 % din valoarea
serviciilor de reclama si publicitate.
Art.9 Pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera prevazuta in
art.279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal este de 1,00 % din
valoarea totala a cazarii.
Art.10 Taxa prevazuta la art.268 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica in restaurante si baruri este de 1740 lei pentru eliberare si
870 lei pentru viza anuala.
Art.11 Se aproba o scutire de 7 ani la plata impozitului pe cladiri pentru
proprietarii care au efectuat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel cum este prevazut
in OUG nr.18/2009 aprobata si completata de Legea nr.158/2011.
Art.12 Se aproba o scutire de 5 ani consecutivi la impozitul pe cladiri
proprietarilor care executa lucrari in conditiile Legii nr.153/2011 privind masurile
de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
Art.13 Se aproba mentinerea zonarii terenului din intravilanul si extravilanul
localitatii pentru anul 2012 conform aprobarilor date prin Hotararile Consiliului
Local Agnita nr.72/2003 si respectiv nr.57/2006.
Art.14 Hotararea consiliului local nr.86/2012 privind stabilirea impozitelor si
taxelor pe anul 2013 si Hotararea consiliului local nr.90/2012 privind completarea
cap.IX din HCL nr.86/2012 se revoca.
Art.15. Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.16. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza biroul de venituri
si cheltuieli prin grija primarului.
Adoptata azi 12 ianuarie 2013
Initiator : primarul orasului Agnita,ing.Dragoman Ioan
Presedinte de sedinta,
ing.Terbea Emil
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jrs.Vasiloglu Maria
Dif :1 ex. Prefectura ; 1 ex. Finante publice ;,1 ex.Birou ; 1 ex.Dosar

